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Appartement

Het gezellige appartement op de derde 

etage heeft een woon-/slaapkamer met tv, 

een keuken en een badkamer. Vanuit het 

appartement en vanaf het ruime balkon 

kijkt u wijds uit over het strand en de zee. 

Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig 

voor een prettig verblijf in een 

beschermde omgeving, van opgemaakt 

bed tot de thee-/ en handdoeken.

In verband met de trap bij de ingang 

is het appartement niet geschikt voor 

mensen die slecht ter been zijn.

Zomer en winter aantrekkelijk

Zandvoort is in alle jaargetijden 

aantrekkelijk. Het strand is de grote 

attractie. Maar ook in voor-, najaar en 

winter kunt u er heerlijk uitwaaien. Er 

zijn mooie wandel- en fi etsroutes in 

de directe omgeving en in de duinen, 

die als een natuurlijke gordel om 

Zandvoort heen liggen. De Amsterdamse 

Waterleidingduinen en Nationaal park 

Zuid-Kennemerland zijn een geliefd 

recreatiegebied.

Vertier

In de zomermaanden en december 

worden tal van evenementen georga- 

niseerd. Niet alleen in het dorp, maar 

ook op het internationaal bekende 

Circuit Park Zandvoort. Ook buiten de 

wedstrijddagen is dat toegankelijk voor 

het publiek. Zandvoort beschikt over meer 

dan twintig strandpaviljoens, waarvan 

er vijf het hele jaar geopend zijn. U kunt 

dus altijd aan het strand een hapje eten 

en wat drinken. En ook de viskarren staan 

zomer en winter op de boulevard. 

In het dorp zijn voldoende mogelijkheden 

om de dag aangenaam door te brengen. 

Zo geeft het Zandvoorts Museum een 

overzicht van de geschiedenis van de 

voormalige vissersplaats, maar ook 

hedendaagse kunst ontbreekt niet. 

En er is een aantal particuliere galeries waar 

u werk van plaatselijke kunstenaars vindt. 

Direct aan het strand bij de rotonde is het 

Jutters mu-ZEE-um. Daar vindt u wat de zee 

ooit heeft weggenomen of mensen in zee 

zijn verloren of overboord hebben gegooid, 

en wat is aangespoeld aan het strand.

Steden in de buurt

Zandvoort ligt niet ver van Haarlem en 

Amsterdam waar u talloze winkels, musea, 

bioscopen en theaters vindt. Beide steden 

zijn goed bereikbaar per bus en trein. 

Ook de Binnenweg in Heemstede 

is leuk, met de woensdagmarkt, 

winkels en eetgelegenheden.

Informatie

Wilt u meer weten over Zandvoort, kijk 

dan op www.zandvoort.nl. Of bezoek 

de plaatselijke VVV in de Bakkerstraat, 

een zijstraat van de Kerkstraat, de 

oudste straat van het dorp.

Kosten

Per nacht betaalt u € 10; dit is inclusief 

eindschoonmaak. Verder rekenen wij 

€ 20 borgkosten. U ontvangt van ons 

een rekening die u voor uw verblijf in 

Zeelogee moet hebben voldaan. 

U kunt maximaal 1 week logeren.

Aankomst en vertrek

Op de dag van aankomst kunt u vanaf 

13.00 uur in het appartement. Op de 

laatste dag dient u het appartement 

voor 10.00 uur te verlaten.

Reserveren

U kunt reserveren door middel van een 

aanmeldformulier dat u kunt opvragen 

bij uw begeleider of kunt downloaden 

van de website www.ribw-kam.nl.

Zin in 
 ZANDVOORT!

Heeft u ook zin om eens 

goed uit te waaien? Dat 

kan! RIBW K/AM biedt 

haar cliënten de kans om 

tegen geringe vergoeding 

te logeren bij logeerproject 

de ZEELOGEE! 

In een indrukwekkend 

appartementengebouw 

hebben wij een comfor-

tabel eenpersoons-

appartement ter 

beschikking gesteld voor 

dit project. Op loopafstand 

van strand, zee, winkels 

en restaurants kunt u hier 

uw vakantie doorbrengen, 

met ondersteuning van 

het team Beschermd 

Wonen Zandvoort.

Met bovenstaande slogan geeft 
de internationale badplaats 
Zandvoort bekendheid aan de 
vele recreatiemogelijkheden.
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